
STAPPENPLAN 
INSPIRATIEKAMER

“Em�ace Nat�e” by S�anne Klokgiet�s

Voor het maken van deze inspiratiekamer heeft u de 
volgende fairf kleuren nodig:
- Overtoom muurverf
- Helmers lak + multiprimer
- Magere brug muurverf
- Lars muurverf

Ook heeft u nodig:
- Afplak tape
- Roller met bakje (groot)
- Schuurpapier (voor verwarming)
- Kwasten (voor muur en verwarming)
- Kwast voor muurschildering, fijne puntkwast
- Potlood
- Ontvetter (voor verwarming)
- Beamer/projector

Super leuk dat u deze inspiratiekamer wilt maken. 
De muurschildering “Embrace nature” is voor iedereen na te 

maken. Zie hier stap voor stap hoe u deze maakt. 
Veel plezier!



STAP 1
Om te beginnen plakt u de randen van alle 4 de 
muren af. Zo voorkomt u vlekken op het plafond of 
kozĳn/deur. Daarna ga je het vak op de muur afplak-
ken waar de muurschildering komt. Zet een puntje 
laag op de muur precies waar het midden zit. Meet 
de breedte van je bed + 40 cm. Deel deze door twee. 
Zet het meetlint op het middelpuntje en zet een stip 
aan de linker- en rechterkant met  de maat die je hebt 
berekend.  Zorg dat je dit nu herhaald, maar dan 
helemaal aan de bovenkant. Zo kun je ervoor zorgen 
dat je lĳn straks recht loopt. Wanneer je dit hebt 
gedaan plak je de tape van boven naar beneden en 
zorg je dat deze in een strakke lĳn lopen. Alles moet 
aangesloten zitten, anders heb je kans dat de verf 
door de tape lekt. Let op, we beginnen met de hoofd-
kleur; Magere brug. Je plakt de tape dus IN je vak die 
je zojuist hebt uitgerekend. Zie de tekening bĳ stap 2. 

STAP 3
Daarna gaan we door met het verven van het vak. 
Doe dit wel pas 1 dag na het verven van de andere 
muren. De verf moet namelĳk goed droog zĳn. Hier-
voor gebruiken we de kleur; Overtoom. Plak nu voor 
je gaat beginnen weer het vak af. Deze keer plak je 
de buitenkant af. Doe dit op dezelfde manier als bĳ 
stap 1 is uitgelegd. Belangrĳk is nu dat je de tape er 
meteen afhaalt. Zo krĳg je namelĳk een scherpe lĳn.

STAP 2
Wanneer u alles afgeplakt heeft beginnen we met 
verven. We starten met de hoofdkleur; Magere brug. 
Zie hieronder de tekening.

Deuren, ramen en verwarmingen zĳn weggelaten in deze visualisatie. Rood = tape. De maten zĳn een voorbeeld, 
genomen van het originele ontwerp. Andere maten zĳn dus mogelĳk. Uw gekozen muur voor de muurschildering kan ook 
altĳd de kleine muur zĳn. Het mooiste effect is de muur tegenover de deur.

STAP 4
Met de groene accentkleur; Helmers ga je de 
verwarming kleuren. Schuur de verwarming eerst 
goed. Ga er daarna overheen met ontvetter. Wan-
neer dit klaar is ga je met de Helmers multiprimer 
over de verwarming heen. Waneer deze droog is kun 
je met de Helmers lak eroverheen. Tip, wil je nog 
meer groen? Verf je deur eens mee.

Deel jou beelden via social media 
Instagram @fairf.duurzame.verf



STAP 5
Wanneer de muur waarop je de muurschildering 
maakt minimaal 1 dag heeft kunnen drogen kun je 
gaan beginnen met de muurschildering. Hiervoor 
kun je een beamer of projector gebruiken. Dit werkt 
namelĳk zo: download de tekening op je laptop. 
Verbind je laptop volgens de instructies van het 
apparaat met de beamer/projector. Zorg dat de teke-
ning open staat. Je tekening wordt nu geprojecteerd. 
Zorg dat je een setting maakt waarin je projector/be-
amer met laptop veilig kan staan en niet verplaatst 
hoeft te worden. Zorg dat de tekening zo op je muur 
komt te staan tot je deze goed vind. Je kunt zelf het 
formaat en locatie aanpassen. 

STAP 6
Wanneer je je beamer/projector goed hebt afgesteld 
kun je beginnen. Begin met potlood, dit werkt name-
lĳk het makkelĳkst. Teken de lĳnen over op de muur 
met een zacht potlood. Maak je een foutje? Geen 
probleem, potlood is makkelĳk weg te werken. Zorg 
dat je dit werk in een keer af hebt. Wil je de volgende 
dag verder? Dit wordt erg lastig namelĳk. Je 
beamer/projector mag namelĳk niet verplaatsen. Het 
is erg lastig deze weer op de juiste positie te krĳgen. 
Zorg daarom dat je het potlood werk in een keer 
klaar hebt.

STAP 7
Wanneer je potlood erop zit is de beamer/projector 
eigenlĳk niet meer nodig. Wanneer je deze uitzet zie 
je precies waar je potloodlĳnen zitten. Nu kan je gaan 
overtrekken met verf. Zorg dat je een goede punt-
kwast hebt waar je fijn mee kan werken. Maak vloei-
ende lĳnen. Zorg dat je niet te veel verf op je penseel 
doet, zo heb je namelĳk kan dat het gaat druppen. 
Neem voor dit werk je tĳd. 

STAP 8
Je muren zĳn klaar! Tĳd voor het stylen van je kamer. 
Kies voor mooie natuurlĳke kleuren accessoires. Ga 
voor een mooi groen accenten en leuke kussentjes. 
Planten en pluimen doen het erg goed in deze 
setting. Maak gebruik van natuurlĳke elementen.

Deel jou beelden via social media 
Instagram @fairf.duurzame.verf




